
Thomas Ergo  
utnevnt til æres-
medlem i NFSS
Thomas Ergo er journalist og kjent for mange 
som er opptatt av levekår og rettsvern for mennesker 
med utviklingshemning. Han er en av få journa
lister som er opptatt av å skive om folk med 
utviklingshemning, og blant de få peker han seg 
ut om den som har desidert flest artikler om denne 
gruppen på merittlisten. 

Ergo er journalist i Stavanger Aftenblad, og 
har skrevet for Magasinet Plott og Dagbladet. 
I sistnevnte både som freelance journalist og 
fast ansatt.

Rundt 150 nyhetsreportasjer har det blitt, 
om utviklingshemmede som overgrepsoffer. 
Hans innsats har gjort inntrykk blant annet 
på NFSS, som er forkortelsen for 

Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet 
og samliv. NFSS tildelte nylig Thomas Ergo 
æresmedlemskap i foreningen. 
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Utdrag fra NFSS’ leder Heidi Solvangs 
begrunnelse for tildeling av æres
medlemskap til Thomas Ergo på NFSS’ 
årskonferanse 2015 (begrunnelsen tar 
utgangspunkt i forordet til rapporten 
«Etablering av rutiner for forebygging, 
varsling og oppfølging ved overgrep 
mot mennesker med psykisk utviklings
hemming (SUMOprosjektet):

«På begynnelsen av 1900tallet benyttet 
overlege Ole B. Munch ved Emma Hjorts 
hjem (oppr. «Fru Hjorths Pleie og Arbeids
hjem for aandssvake») seg av journalister 
for å fortelle befolkningen om de uverdige 
forholdene ved hjemmet (Fjermeros, 
2009). Dr. Munch var en aktivist som 
fortvilet ønsket endringer og forbedringer 
for mennesker med utviklingshemming – 
ut fra sin tids overbevisning og kunnskap 
om «beste praksis».

På 2000tallet har journalisten 
Thomas Ergo gjort det samme. Han har 
skrevet hele 150 nyhetsreportasjer i 
Dagbladet, Magasinet og dagbladet.no 
om utviklingshemmede som overgrepsofre. 
Dette har medført en synliggjøring av 
overgrepene, og det dannet grunnlaget for 
en interpellasjon i Stortinget om overgrep 
mot utviklingshemmede. Tora Aasland, 
varslet 17. februar 2011 en rekke nye tiltak 
for å forebygge, avdekke og håndtere 
seksuelle overgrep mot utviklings
hemmede.

Slik fungerer demokratiet og rettsstaten 
vår på sitt beste: Ytringsfriheten sikrer at 
uverdige forhold ved samfunnet blir gjort 
kjent for allmennheten, og følgene av dette 
er at det reises krav om endringer og 
forbedringer. •••
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NFSS ble etablert i 1998
og er et landsdekkende nettverk

for fagpersoner som arbeider
med seksualitet.
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